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عالقات ملتبسة:
مستقبل العالقة بني طالبان وداعش خراسان يف أفغانستان
العدد  28 ،1350سبتمبر 2021

ذكــرت وكالــة “أعمــاق” لألنبــاء التابعــة لداعــش علــى قناتهــا علــى تليجــرام ،فــي  19ســبتمبر ،أن تنظيــم
داعــش خرســان أعلــن مســؤوليته عــن سلســلة مــن التفجيــرات فــي مدينــة جــال آبــاد بشــرق أفغانســتان.
واتهمــت طالبــان التنظيــم بتنفيــذ هجــوم رابــع فــي العاصمــة األفغانيــة كابــول .وتجــيء هــذه التطــورات
فــي الوقــت الــذي تبــدي فيــه تحليــات غربيــة مخاوفهــا مــن أن التهديــد اإلرهابــي القــادم مــن أفغانســتان
ينبــع مــن هــذا التنظيــم تحديــداً .

وشــهد تنظيــم “داعــش خراســان” تراجعــاً يف قدراتــه يف
الســنوات األخــرة ،نتيجــة الرضبــات القويــة ،التــي وجهــت
إليــه مــن جانــب الواليــات املتحــدة ،والحكومــة األفغانيــة
الســابقة مــن جانــب ،فضـاً عــن حركــة طالبــان مــن جانــب
آخــر ،فيــا مثّــل حينهــا ،تحالــف الخصــوم ضــد العــدو
املشــرك .ويجــيء تنامــي داعــش خرســان يف الوقــت الــذي
تســعى فيــه حركــة طالبــان لنيــل اع ـراف املجتمــع الــدويل،
وتقديــم نفســها طرفـاً قــادرا ً عــى ضبــط األمن يف أفغانســتان.
تطور تنظيم داعش خراسان
مــر تنظيــم داعــش خرســان بعــدة مراحــل ،والتــي ميكــن
توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1نشــأة التنظيــم يف  :2015ترجــع بدايــة إنشــاء هــذا
التنظيــم يف أواخــر  2015بعــد وقــت قصــر مــن إعــان
داعــش يف ســوريا والع ـراق عــام  ،2014حيــث أعلــن بعــض
األعضــاء الســابقني يف حركــة طالبــان باكســتان الــوالء ألمــر
التنظيــم “أبــو بكــر بغــدادي” ،وأعلنــوا إنشــاء واليــة لــه يف
خراســان ،حيــث متكــن التنظيــم مــن إرســاء وجــود لــه يف

مقاطعتــي “ننجارهــار” وكونــار” بــرق أفغانســتان .وتــوىل
العضــو الســابق يف حركــة طالبــان “حافــظ ســعيد خــان”
إمــارة التنظيــم عنــد نشــأتها.
 -2تراجــع داعــش يف  :2018دعــا زعيــم حركــة طالبــان
الســابق ،أخــر محمــد منصــور ،مقاتــي تنظيــم داعــش
لالنضــام لطالبــان ،وهــو مــا جوبــه بالرفــض؛ مــا أدى إىل
قيــام الحركــة بهجــات ضــد التنظيــم يف مقاطعــة جوزجــان
وواليــة ننكرهــار منــذ عــام  ،2017وشــاركت يف هــذه الحــرب
القــوات األمريكيــة والحكومــة األفغانيــة ،وهــو مــا كبد داعش
خســائر فادحــة ،واستســلم املئــات مــن عنــارص التنظيــم يف
عــام  ،2018وذلــك عقــب تع ُرضــه إىل هزائــم كــرى نتيجــة
رضبــات مــن التحالــف بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وتشــر التقديــرات إىل خســارة التنظيــم يف الفــرة املمتــدة
مــن عــام  ،2015وحتــى  2018نحــو  12ألــف عنــر.
 -3تنفيــذ هجــات دمويــة يف  :2020عـ ّـن التنظيــم شــهاب
املهاجــر ،أمــرا ً جديــدا ً ،يف عــام  2020بعــد القبــض عــى
ســلفه ،أســلم فاروقــي .ويشــر البعــض إىل أن األمــر الجديــد
انتمــى إىل شــبكة حقــاين يف الســابق.

عالقــات ملتبســة :مســتقبل العالقــة بيــن طالبــان وداعــش خراســان فــي أفغانســتان ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  28 ،1350ســبتمبر
 ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وطــوال عــام  ،2020نفــذ التنظيــم بنجــاح هجــات
بــارزة ،خاصــة مــع تحــول تكتيكاتــه مــن الســيطرة عــى
مناطــق وحكمهــا إىل االحتفــاظ بخاليــا منتــرة يف بعــض
واليــة البــاد ،خاصــة العاصمــة األفغانيــة كابــول.
ومتكــن داعــش خرســان مــن تنفيــذ بعــض أكــر الهجامت
اإلرهابيــة دمويــة ،ومــن ذلــك هجومــه يف مايــو  2020عــى
جنــاح للــوالدة يف كابــول ،والــذي أســفر عــن مقتــل 24
شــخصاً ،باإلضافــة إىل الهجــوم عــى جامعــة كابــول يف نوفمــر
 ،2020والــذي خلــف  22قتي ـاً.
 -4تنامــي عمليــات التنظيــم اإلرهابيــة عــام  :2021قــدرت
األمــم املتحــدة يف شــهر يونيــو عــام  2021أن مقاتــي
تنظيــم داعــش خراســان ي ـراوح عددهــم بــن  1500و2200
متمركزيــن يف مقاطعــات كونــار وننحارهــار .وينتــر هــؤالء
املقاتلــون يف خاليــا مســتقلة نســبياً تعمــل تحــت رايــة
التنظيــم.
ويف الفــرة مــن ينايــر  2020إىل يوليــو  ،2021نفــذ
تنظيــم داعــش  83هجومـاً أســفر عــن مقتــل  309أشــخاص،
اســتهدفت هــذه الهجــات بشــكل أســايس املدنيــن وقــوات
األمــن ،مبــا يف ذلــك قــوات الناتــو والجيــش األفغــاين وقــوات
إنفــاذ القانــون وقــوات األمــن األخــرى .كــا أن هجــوم
داعــش يف  26أغســطس عــى مطــار حامــد كــرزاي الــدويل،
أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  183شــخصاً.
مؤشرات العداء المتبادل
يالحــظ أن هنــاك عــددا ً مــن املــؤرشات عــى وجــود عالقــات
عدائيــة بــن الجانبــن ،وهــو مــا ميكــن توضيحــه يف التــايل:
 -1االختــاف املذهبــي :ينتمــي تنظيــم داعــش خرســان إىل
املذهــب الســلفي املتشــدد ،يف حــن تنتمــي طالبــان إىل
املذهــب الحنفــي .ولطاملــا اتهــم داعــش الحركــة بالضــال
واالنحــراف عــن النقــاء الدينــي ،خاصــة بعــد وفــاة املــا
عمــر يف عــام  ،2013متهمــة إياهــا بإهــال تطبيــق الرشيعــة
اإلســامية ،باإلضافــة إىل رفــض التنظيــم تســامح طالبــان مــع
األقليــات الشــيعية.
ففــي أغســطس  ،2019أعلــن داعــش مســؤوليته عــن
هجــوم عــى منطقــة شــيعية ،ترتــب عليــه مقتــل  91شــخصاً.
كــا قــام بهجــوم آخــر يف مايــو  2020اســتهدف مستشــفى
للتوليــد يف منطقــة ذاتــه أغلبيــة شــيعية ،مــا أســفر عــن
مقتــل  25شــخصاً.
 -2تبايــن االســراتيجيات :يتبنــى تنظيــم داعــش خراســان
أجنــدة عامليــة مــن خــال شــن الهجــات املختلفــة ضــد
املصالــح الغربيــة مــن دون التقيــد بأفغانســتان ،وذلــك عــى
عكــس حركــة طالبــان ،والتــي يقتــر نشــاطها عــى األرايض
األفغانيــة.
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 -3رفــض اتفــاق االنســحاب :اتهــم داعــش خرســان طالبــان
بأنهــم عمــاء للواليــات املتحــدة ،وذلــك عقــب توقيــع
اتفــاق انســحاب القــوات األمريكيــة عــام  ،2020حيــث اعتــر
التنظيــم طالبــان تراجعــت عــن منــارصة القضيــة الجهاديــة،
بــل ونظــرت إىل االتفــاق باعتبــاره “انتقــال ســلمي للســلطة
مــن حاكــم وثنــي إىل آخــر”.
 -4اســتهداف متبــادل :نفــذ داعش خرســان منذ ينايــر ،2020
حــوايل  13اعتــدا ًء أو اشــتباكاً عنيفـاً ضــد قــوات طالبــان .كــا
أعدمــت طالبــان بعــض قيــادات تنظيــم داعــش خراســان
املســجونني يف ســجن كابــول عقــب ســيطرتها عــى العاصمــة
األفغانيــة كابــول ،مبــن فيهــم زعيمهــا الســابق أســلم فاروقــي،
املعــروف أيضـاً باالســم الحــريك أبــو عمــر خراســاين.
اتهامات بالتعاون الخفي
كانــت توجــه اتهامــات بوجــود عالقــات قويــة بــن شــبكة
حقــاين ،املتحالفــة مــع حركــة طالبــان ،والتــي تتــوىل اآلن
وزارة الداخليــة ،وداعــش خرســان ،وهــو مــا ميكــن توضيحــه
يف التــايل:
 -1اتهــام الحكومــة األفغانيــة الســابقة :اتهــم املســؤولون
األفغــان خــال عامــي  2019و 2020شــبكة حقــاين بتســهيل
تنفيــذ هجــات ضــد املدنيــن عــر إمــداد داعــش بالدعــم
التقنــي ،والقــدرة عــى الوصــول إىل شــبكات الجرميــة املنظمة
يف كابــول ،وهــي التقاريــر التــي أكدتهــا بعــض الــدول يف
األمــم املتحــدة.
كــا أعلنــت وزارة الدفــاع األفغانيــة أن هجوم ـاً واحــدا ً
عــى األقــل يف عــام  2018أعلــن التنظيــم مســؤوليته عنــه
نُ ّفــذ يف الواقــع مــن قبــل مقاتــي شــبكة حقــاين.
 -2إطــاق عنــارص داعــش مــن الســجون األفغانيــة :قامــت
حركــة طالبــان عقــب ســيطرتها عــى الســجون األفغانيــة
بإطــاق ،ليــس فقــط عنارصهــا أو أولئــك املرتبطــون
بالقاعــدة ،ولكــن كذلــك عنــارص داعــش.
ففــي حــن قامــت طالبــان بتصفيــة قائــد التنظيــم
املعتقــل يف ســجن بــويل شــاريك يف العاصمــة كابــول ،ومثانيــة
مــن أتباعــه ،فإنهــا أطلقــت باقــي عنــارص التنظيــم املعتقلــن.
ووفق ـاً لتقديــر املتحــدث باســم البنتاجــون ،جــون كــري ،يف
أواخــر أغســطس  ،2021فــإن إجــايل مــن أفرجــت عنهــم
طالبــان مــن عنــارص داعــش مــن الســجون األفغانيــة يقــدر
بــاآلالف .ويعنــي ذلــك ،أن الجامعــة التــي كان حجمهــا
يقــدر بحــوايل ألفــي عنــر ،قبــل اإلفــراج عــن عنارصهــا
مــن الســجون ،قــد اســتعادت قــوة برشيــة تؤهلهــا لتوســيع
نشــاطها اإلرهــايب.
 -3ادعــاء طالبــان اســتهدافها مــن داعــش :أكــدت طالبــان أن
التفجـرات اإلرهابيــة التــي نفذهــا تنظيــم داعــش يف كابــول
يف  19ســبتمرب طالــت قافلــة عســكرية تابعــة لهــا كانــت
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تنفــذ أعــال مراقبــة تقليديــة .لكــن شــهود عيــان مــن داخــل
العاصمــة أكــدوا أن تفجــر كابــول إمنــا اســتهدف حيـاً ســكنياً
يعــرف باســم داشــت بــاريش بواســطة ســيارة مفخخــة ،وأن
معظــم الضحايــا كانــوا مــن األطفــال والنســاء ،وهــو مــا يثــر
التســاؤل حــول أســباب زعــم الحركــة بتعرضهــا لالســتهداف
مــن التنظيــم.
فرص صعود داعش
هنــاك عــدد مــن املحــددات التــي قــد ت ُســهم يف تحديــد
شــكل وطبيعــة الــدور الــذي قــد يلعبــه داعــش خراســان
مســتقبالً ،والتــي تتمثــل يف اآليت:
 -1قــدرة واشــنطن عــى مكافحــة اإلرهــاب عــن بعــد:
أكــد الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن ،بعــد االنســحاب مــن
أفغانســتان أن الواليــات املتحــدة “طــورت قدرتهــا عــى
مكافحــة اإلرهــاب عــر األفــق” ،أي تنفيــذ رضبــات ضــد
التنظيــات اإلرهابيــة مــن قواعــد خــارج أفغانســتان .ومــع
ذلــك ،يثــار تســاؤل رئيــي حــول مــدى قــدرة واشــنطن عــى
تنفيــذ هــذه االس ـراتيجية ،وهــي ال تحتفــظ بعنــارص عــى
األرض توفــر لهــا معلومــات اســتخباراتية.
وال شــك أن إخفــاق واشــنطن يف اســتهداف التنظيــم
ســوف يســاعده عــى االنتشــار ،والتخطيــط لعمليــات
إرهابيــة ،خاصــة أن التنظيــم ينشــط يف التحريــض عــى
اإلرهــاب خــارج أفغانســتان ،إذ أشــار تقريــر لألمــم املتحــدة
صــادر يف يوليــو  2018أن عــدد مــن العمليــات اإلرهابيــة
التــي يتــم رصدهــا ومنعهــا يف أوروبــا قــد تــم التخطيــط لهــا
مــن داعــش أفغانســتان.
 -2تحجيــم طالبــان لداعــش :يف حالــة ثبــت أن طالبــان ال

تتمتــع بعالقــات خفيــة مــع داعــش ،ومتكنــت مــن الســيطرة
األمنيــة عــى كامــل األرايض األفغانيــة ،فإنهــا قــد تتجــه إىل
محاربــة التنظيــم ،وتوظيــف ذلــك كورقــة ضغــط عــى الــدول
الغربيــة لالع ـراف بهــا كحكومــة رشعيــة ألفغانســتان ،عــى
أســاس أنهــا تحــارب العــدو املشــرك لكليهــا.
 -3القــدرة عــى اســتقطاب مؤيدين جدد :إذا شــهدت طالبان
انشــقاقات ،وخرجــت مــن رحمهــا عنــارص متطرفــة وانضمــت
للتنظيــم ،فــإن ذلــك ســوف يجعــل التنظيــم أكــر قــوة ،ولكن
يعــد هــذا الســيناريو مســتبعدا ً ،نظــرا ً ألن طالبــان صــارت
منوذج ـاً للتنظيــات اإلرهابيــة األخــرى الراغبــة يف الســيطرة
عــى دول وحكمهــا.
ومــن جهــة أخــرى ،يتمتــع داعــش بجاذبيــة محــدودة،
ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل انتامئهــا إىل املذهــب الســلفي
املتشــدد ،لذلــك اســتطاعت يف الســابق الســيطرة فقــط عــى
واليتــي كونــار وننجارهــار يف الــرق ،وهــي أماكــن تحظــى
فيهــا الســلفية املتشــددة بشــعبية غــر عاديــة ،بينــا يســود
املذهــب الحنفــي يف معظــم املناطــق بالدولــة االفغانيــة.
ومــن ثـ ّم ،قــد يكــون تنظيــم داعــش قــادرا ً عــى اســتقطاب
بعــض مؤيــدي طالبــان األكــر تشــددا ً ،لكنــه ســيجد صعوبــة
يف توســيع قاعــدة دعمــه أكــر مــن ذلــك.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إنــه بغــض النظــر ،عــن طبيعــة
العالقــات التــي تربــط بــن طالبــان وداعــش ،فإنــه يتوقــع أن
تســتغل األوىل العمليــات اإلرهابيــة لداعــش مــن أجــل تقديم
نفســها للمجتمــع الــدويل باعتبارهــا حكومــة مســؤولة قــادرة
عــى تحقيــق االســتقرار ،ومنــع داعــش مــن امتــاك مــاذ
آمــن لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة ،ليــس فقــط يف أفغانســتان،
ولكــن كذلــك خارجهــا.
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